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Resumo  

O objetivo do estudo é averiguar os efeitos da vinculação mãe-filho sobre o 
desenvolvimento infantil, avaliando a associação entre a percepção vincular 
materna e o risco de alteração do comportamento das crianças de 1 a 36 meses 
atendidas no Instituto da Primeira Infância (IPREDE). Materiais e Métodos: Trata-
se de um estudo transversal.  Na amostra terão duzentos e vinte mães que 
tenham filhos entre 1 e 36 meses, que estejam cadastrados no Instituto da 
Primeira Infância – IPREDE e que aceitem expressamente participarem da 
pesquisa.  Serão excluídas as mães, que tenham filhos maiores de três anos e 
que não aceitem participar da pesquisa e crianças que tenham patologias no 
desenvolvimento, que tenha sido diagnosticada com algum transtorno 
neuromotor, sensorial ou cognitivo. Os dados serão coletados através de três 
instrumentos, a saber, um formulário para a coleta de dados sociodemográficos, 
um questionário sobre a percepção vincular materna – IPVM e outro questionário 
sobre o desenvolvimento da criança - THE SWYC. Serão feitas análises 
estatísticas adequadas às variáveis do estudo. Produtos: Além do artigo original 
que utilizará os dados desta pesquisa, essa dissertação terá como resultado uma 
cartilha sobre o desenvolvimento infantil e a importância dos cuidados maternos 
para um saudável desenvolvimento da criança.   

  

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil, Relações mãe-filho e Comportamento 
Infantil.  
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9.  ANEXOS  

 

1. INTRODUÇÃO 

 A escolha desse tema partiu da instigação para investigar a percepção 

vincular materna associada ao risco de alteração no comportamento da criança, 

em decorrência da prática clínica da pesquisadora com psicoterapia infantil. 

Durante o percurso acadêmico e profissional, os estudos sobre a infância 

e psicanálise, foram os que mais atraíram interesse e dedicação, levando a 

investir em pesquisas durante a formação acadêmica. Na busca incessante 

sobre infância e desenvolvimento infantil, inúmeros teóricos ressaltaram a 

importância da relação mãe-bebê, como essencial para a base do 

desenvolvimento saudável da criança. 

Diante de tantos questionamentos, surgiu interesse em ingressar no 

mestrado para dar continuidade aos estudos sobre a infância. Foi optado pela 

linha de pesquisa, “desenvolvimento e primeira infância (saúde da criança)”, que 

tem como objetivo aplicar estratégias em pesquisas para aprimorar os processos 

na avaliação de aspectos do desenvolvimento e crescimento infantil com 

elaboração de uma cartilha para intervenção na primeira infância. 

Ao dialogar com os pesquisadores, João Joaquim Freitas do Amaral e 

Álvaro Jorge Madeiro Leite, orientador e coorientador, a pesquisa foi sendo 

delineada a partir da seguinte pergunta de partida: Existe uma correlação entre 

a percepção vincular materna e o risco de alteração no comportamento das 

crianças de zero a três anos? 

Essa pergunta surgiu dos questionamentos e curiosidades em torno do 

comportamento das crianças, pois diante da sua prática como psicóloga infantil, 

por oito anos, observou que algumas crianças apresentavam entraves no 

desenvolvimento, o que gerou uma hipótese sobre a relação da mãe com o filho, 

que interfere diretamente no desenvolvimento infantil. Desse modo, propõe-se 

este estudo para averiguar as hipóteses levantadas que serão explanadas 

posteriormente. 



15 
 

 

 

1.1. REVISÃO DE LITERATURA  

 

O binômio mãe-bebê nasceu de uma construção histórica, de acordo com 

Badinter (1980) até meados do século XVIII, não se sabia o quão importante era 

para o desenvolvimento infantil a relação do bebê com a mãe ou com o cuidador, 

pois como ainda estavam construindo teorias sobre a infância, acreditavam que 

o bebê era desprovido de emoções, de interações e sensibilidade. 

Criança-estorvo era um termo designado pelos pais no século XVII, que 

viam a criança como um peso, um fardo cheio de complicações. Amor materno 

era absolutamente impensável, havia claramente uma rejeição ao filho. As mães 

se recusavam a amamentá-los, por conta da estética ligada a beleza da mulher, 

por questões conjugais e por falta de informações da necessidade dessa relação 

mãe-bebê. O que se pode perceber na afirmação: 

Ao buscar nos documentos históricos e literários a 
substância e a qualidade das relações entre a mãe e o filho, 
constatamos seja indiferença sejam recomendações de 
frieza, e um aparente desinteresse pelo bebê que acaba de 
nascer (BADINTER, 1980, p.85)  

 Desse modo, a qualidade da relação da mãe com o filho era de 

indiferença, observava-se desinteresse dos pais, principalmente da mãe pelo 

bebê. A mãe evitava o contato com o filho devido também a alta taxa de 

mortalidade infantil, pois havia um receio de doar amor a aquele que poderia a 

qualquer instante morrer. (BADINTER,1980). 

 Todavia, foi somente no final do século XVIII que se deu início a um olhar 

mais refinado sobre a criança, percebeu-se um novo comportamento das mães 

e um novo sentimento com a infância. As mães ´passaram a amamentar e a 

cuidar pessoalmente de seus filhos. (BADINTER,1980). 

  A partir disso, o aleitamento materno surgiu como tentativa de 

construções de carinho e de cuidados das mães com seus filhos, como também, 

uma preocupação com a saúde da criança, pois os médicos constataram que as 

crianças amamentadas pelas mães, morriam duas vezes menos que as que 
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eram entregues à ama de leite. Assim, a maternidade passou a ser sinônimo de 

cuidado e responsabilidade. (BADINTER,1980). 

 Nesse momento, os médicos, os filantrópicos, os moralistas, os 

pedagogos e administradores, discorriam sobre a influência feminina e materna, 

todos ressaltavam a importância das mães cuidarem pessoalmente dos seus 

filhos, afirmavam que as mulheres precisavam cumprir seus deveres de mães, 

sendo responsáveis pela sobrevivência e saúde futura dos seus filhos 

(BADINTER,1980).  

Diante disso, as orientações médicas expandiram-se para os cuidados 

das mulheres desde o início da gravidez, orientando-as sobre um regime 

alimentar para boa qualidade do seu leite e para a saúde do seu bebê. As mães 

passaram lentamente a se dedicar mais aos filhos, os carinhos maternos e os 

cuidados com a saúde e higiene do bebê, eram testemunho de um novo amor e 

início de uma nova relação mãe-bebê (BADINTER,1980). 

Logo após, o fortalecimento das ideias advindas de várias vertentes sobre 

a importância da relação da mãe com o filho, nota-se também na literatura o 

surgimento do discurso psicanalítico, que coloca a mãe num papel fundamental 

na família, afirmando ser a mãe a causa imediata do equilíbrio psíquico do seu 

filho (BADINTER,1980).  

Desta forma, Brum e Schermann (2004, p. 458), afirmam que, “A 

psicanálise sempre foi unânime em reconhecer a importância das primeiras 

relações na vida de um bebê como a base para o desenvolvimento”. 

Assim sendo, o afeto e a assistência materna nos primeiros anos de vida 

tornaram-se extremamente necessários para o desenvolvimento sadio das 

crianças, através de uma relação intima de cuidados proporcionado pela mãe ou 

pela pessoa que exerce essa função, onde ambas obtêm uma relação de 

satisfação e prazer, percebeu-se como essencial para saúde mental do bebê e 

para a base do desenvolvimento da personalidade, pois tem efeito profundo e 

duradouro (BOWLBY, 2006).  

O desenvolvimento da personalidade é formado por uma interação entre 

o organismo em crescimento e o meio ambiente, sendo este bastante importante, 
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pois o indivíduo assimila o que lhe é proporcionado e assemelha-se ao crescer, 

ainda que continue sendo ele próprio (BOWLBY, 2006). 

  Em consonância ao que vem sendo dito, Spitz (2013), usou o termo 

“díade” para evidenciar o relacionamento mãe-filho. Ele assegura, que uma boa 

mãe tem um conhecimento e uma sensibilidade aguçada que parece adivinhar 

as necessidades do seu filho, afirmando, 

[...]. Tal relacionamento está, em certa medida, isolado do 
ambiente e é mantido por vínculos afetivos 
extraordinariamente poderosos. Se o amor pôde ser 
chamado de “um egoísmo a dois” por um filósofo francês, 
isto se aplica cem vezes mais à relação mãe-filho. (SPITZ, 
2013 p.128).  

 Outro importante autor e teórico que muito contribuiu para os estudos da 

relação da mãe com o bebê foi Winnicott (2000, 2007, 2011, 2012, 2013), que 

ressaltou a importância da relação mãe-bebê para a constituição do psiquismo 

humano, defendeu que as mães que não estão psiquiatricamente doentes 

podem estar qualificadas para cuidar do seu bebê e ajudá-lo a se desenvolver, 

também afirmou que a mãe consegue colaborar com as necessidades do seu 

filho, contribuindo para construção de uma base segura do desenvolvimento 

emocional da criança. 

 Em outras palavras, os cuidados recebidos, nos primeiros anos de vida, 

são extremamente importantes para um adequado desenvolvimento físico, 

psíquico e social do ser humano, pois é através destes cuidados que a criança 

desenvolverá a capacidade de aprender, de se relacionar e de controlar as 

emoções (ALVIM et al. 2012). 

Em relação ao que foi dito acima, do nascimento até os três anos é 

quando ocorrem pela primeira vez, a comunicação, vista através do sorriso, dos 

sons e das palavras, também se observa os primeiros contatos com os objetos 

e o desenrolar dos primeiros passos das crianças. Sendo este o período crucial 

para o desenvolvimento infantil, pois é nesse momento que ocorrem as maiores 

alterações no desenvolvimento da criança, também é importante ressaltar que 

para esse desenvolvimento ocorrer de forma regular é necessário levar em 

consideração o meio que a criança vive e os estímulos que ela recebe. (BRASIL, 

2002, 2012). 
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 Dessa forma, a criança se desenvolve num processo constituído por 

importantes mudanças que podem acontecer, muitas vezes, em etapas, o que 

não exclui uma reorganização das interações continuas dos aspectos motores, 

cognitivos, afetivos, perceptivos e sociais do comportamento infantil no meio do 

qual ela se desenvolve (TOURRETTE, 2002). 

Então, para que ocorra o desenvolvimento saudável da criança, é 

imprescindível os cuidados e  proteção dos familiares que irão facilitar o processo 

de entrelaçamento das habilidades cognitivas, motoras, sócio-emocionais da 

criança nos primeiros anos de vida, sendo também extremamente importante 

para o desenvolvimento das potencialidades do sujeito, levando-o a ter mais 

possibilidades de se tornar uma pessoa mais resolvida e apta a atravessar as 

adversidades que a vida traz (FIGUEIRAS et. al, 2005; BRASIL,2012). 

Como forma de facilitar esse processo de desenvolvimento integral da 

criança, os programas de saúde da criança no Brasil, estabeleceram a 

importância de instrumentos para vigilância do crescimento e desenvolvimento 

das crianças, favorecendo assim a saúde criança. (ALMEIDA et al., 2016). 

Em contrapartida, no Brasil, existem poucos instrumentos de avaliação do 

desenvolvimento infantil acessíveis, viáveis, adaptados culturalmente e 

validados. A grande maioria dos instrumentos utilizados necessitam de 

treinamento, bastante investimento e um tempo prolongado para aplicação, o 

que acaba inviabilizando a sua utilização. (MOREIRA, 2016). 

Sendo importante também ressaltar que esse processo de vigilância do 

desenvolvimento infantil no Brasil é bastante negligenciado, evidenciando um 

descaso nessa vigilância na atenção básica de saúde (CAMINHA et. al, 2017). 

 Diante disso, alguns estudos têm trazido a importância das pesquisas 

voltadas para o desenvolvimento das crianças pequenas, sendo imprescindível 

os cuidados e proteção dos familiares que irão facilitar o processo de 

entrelaçamento das habilidades cognitivas, motoras, sócio-emocionais da 

criança nos primeiros anos de vida.  (FIGUEIRAS et. al, 2005, BRASIL, 2012). 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Os cuidados com o desenvolvimento infantil instigaram diversos 

estudiosos e especialistas da infância a pesquisarem e aprofundarem seus 

conhecimentos, com o intuito de prevenir impactos no desenvolvimento infantil e 

evitar entraves na saúde da criança.  

Percebeu-se com isso, que o início da vida da criança é um período 

extremamente importante para um desenvolvimento infantil saudável, pois 

conforme afirmam (WINNICOTT, 1983, 2005, 2011, 2012; SPITZ, 2013; 

BOWLBY 1982, 2006; BADINTER 1980), é nesse início da vida facilitada por 

uma boa relação mãe-bebê que se dará uma base para o desenvolvimento do 

indivíduo.  

Diante disso, esta pesquisa será de grande relevância para a comunidade 

cientifica, assim como para a política de saúde pública, pois tem como pretensão 

de contribuir na prevenção e estudo de fatores que favoreçam o desenvolvimento 

saudável de crianças de zero a três anos. 

 

Como forma de contribuir com a sociedade essa pesquisa será 

desenvolvida na área infantil, servindo para ampliar o conhecimento e aprimorar 

o trabalho na clínica com crianças, acrescentando um novo olhar sobre a 

percepção vincular materna e o risco de alteração no comportamento das 

crianças.  

 

1.3.  OBJETIVOS 

 

 

 Objetivos geral: 

 Averiguar os efeitos da vinculação mãe-filho sobre o desenvolvimento 

infantil, avaliando a associação entre a percepção vincular materna e o 

risco de alteração no desenvolvimento socioemocional/comportamento 

de crianças.  
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 Objetivos específicos:  

 Analisar se há riscos de alteraçoes no desenvolvimento 

socioemocional/comportamento de crianças de zero a tres anos, 

atendidas no Instituto da Primeira Infância (IPREDE),  

 Mensurar a frequência da percepção vincular materna, das mães 

cadastradas no Instituto da Primeira Infância (IPREDE);  

 Verificar a associação entre vínculo materno e risco de alteração no 

desenvolvimento socioemocional/comportamento das crianças de zero a 

tres anos. 

 

1.4.  Formulação do problema 

Existe uma correlação entra a percepção vincular materna e risco de 

alterações no desenvolvimento socioemocional/comportamento das 

crianças de zero a três anos? 

      1.5. Hipóteses 

A hipótese é que as crianças filhas das mães que apresentam uma 

percepção vincular materna acima da média, terão menor risco de 

alteração no desenvolvimento socioemocional/comportamento das 

crianças filhas das mães que apresentaram percepção vincular materna 

abaixo da média, terão maior risco de alteração no comportamento.    

 

 

       2.     METODOLOGIA 

 

      2.1. Delineamento 

 

  É um estudo transversal das mães e crianças atendidas no Instituto da 

Primeira Infância - IPREDE na cidade de Fortaleza, Ceara. 
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      2.1.2. Lócus da pesquisa 

 

A pesquisa será realizada no Instituto de Primeira Infância (IPREDE), 

localizado em Fortaleza, Ceará. O qual foi inaugurado em 1986 como Instituto 

de Prevenção da Desnutrição e da Excepcionalidade, com a proposta de 

prevenir e tratar crianças com desnutrição. Passando posteriormente a investir 

de forma mais ampla na primeira infância. Tornou-se um centro de referência de 

estudos, pesquisas e serviços voltados para a primeira infância com uma 

finalidade pública.  

O IPREDE, possui programas, projetos e serviços voltados para nutrição 

e desenvolvimento na primeira infância. Também proporciona intervenções junto 

às mães/cuidadoras, estimulando e fortalecendo as relações entre mães e filhos.  

Desse modo, farão parte da pesquisa mães de crianças de zero a três anos 

completos, que se encontram cadastradas no IPREDE 

 

2.1.3 - Constituição da amostra 

 

Tamanho amostral: O cálculo amostral foi realizado com base no 

Teorema do limite central, através da fórmula da distribuição gaussiana:  

n= N . Z² . p(1 - p) / (N - 1)e² + Z² . p(1 – p) 

 

Onde: 

n = é o tamanho da amostra que queremos calcular; 

N = é o tamanho do universo; 

Z = é o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de 

confiança desejado. Em função do nível de confiança que buscamos, 

usaremos um valor determinado que é dado pela forma da distribuição de 

Gauss. Os valores mais frequentes são:  
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Nível de confiança 90%: Z=1,645 

Nível de confiança 95%: Z=1,96 

Nível de confiança 99%: Z=2,575 

e = é a margem de erro máximo que eu quero admitir (5%); 

p = é a proporção que esperamos encontrar. Se não tenho nenhuma 

informação sobre o valor que espero encontrar, a opção mais prudente é usar 

o pior cenário: a população será composta por um número aproximado de 

220 crianças que serão distribuídas em partes iguais entre crianças filhas de 

mães que fizeram uma percepção vincular materno acima da média e 

crianças filhas de mães que fizeram uma percepção vincular materna abaixo 

da média, logo p=50%. 

2.1.4 - Critério de elegibilidade 

 Critérios de inclusão  

 Mães com filhos entre zero e três anos, que estejam cadastrados no 

Instituto da Primeira Infância – IPREDE e que aceitem expressamente 

participarem da pesquisa.   

 Critérios de exclusão  

Serão excluídas as mulheres que não estejam presentes após três 

tentativas consecutivas de realização da aplicação do questionário; 

Crianças que foram diagnosticadas com transtorno cognitivo, neuromotor, 

ou sensorial.  

 

 Variáveis 

 

Variável dependente 
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Será o risco de alteração no desenvolvimento socioemocional/ 

comportamento das crianças de 1 a 36 meses que são acompanhadas no 

Instituto da Primeira Infância (IPREDE). 

 

  

Variáveis independentes 

Será a percepção vincular materna, escolaridade materna, status conjugal 

e classe econômica   

 

3. COLETA DE DADOS 

 

3.1. Instrumentos 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Para as mães. 

Formulário Sócio demográfico e Familiar: Estruturado pelo(a) 

pesquisador(a), este formulário incluirá variáveis preditoras, com questões 

relacionadas à criança, à mãe/cuidadora, ao marido/companheiro da mãe, 

dados de ambiente escolar e familiar, situação socioeconômica e 

adversidades sociais. 

 

O Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC): 

 

O SWYC é um instrumento de pesquisa do bem-estar de crianças 

pequenas de um a sessenta e cinco meses.  É composto por poucas perguntas 

e tem uma linguagem simples e fácil de responder. Foi aprovado pela 

MassHealth para formalização das diretrizes de triagem da iniciativa da saúde 

do comportamento infantil, se tornando copyright © 2010 Tufts Medical Center. 

(SHELDRICK et al., 2013 AND SHELDRICK et al., 2012) 

O processo de tradução do SWYC para o português durou cerca de dois 

anos, foi feito pela equipe do Tufts Medical center (TMC), juntamente com os 

pesquisadores da Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e de Santa 

Catarina (UFSC). Esse processo resultou numa versão do SWYC brasileiro que 
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esta sendo atualmente testado no Brasil. (SHELDRICK et al., 2013 AND 

SHELDRICK et al., 2012) 

O SWYC é formado por questionários, que abragem três domínios do 

funcionamento infantil: O domínio de desenvolvimento, o domínio 

emocional\social (comportamento) e o contexto familiar. (SHELDRICK et al., 

2013 AND SHELDRICK et al., 2012) 

O domínio de desenvolvimento é formado por duas parte, um questionário 

sobre marcos do desenvolvimento motor, social, cognitivo e linguistico das 

crinças de zero à cinco anos e a outra parte é comporta por um questionário de 

observação dos pais sobre interaçoes socias das crianças que possuem entre 

dezesseis e trinta e cinco meses. (SHELDRICK et al., 2013 AND SHELDRICK et 

al., 2012) 

 O  questionário do marco do desenvolvimento motor, social, cognitivo e 

linguístico foi criado por uma equipe de especialistas para aplicar nos pais de 

crianças de zero à cinco anos e tem como objetivo a vigilância pediátrica.  É 

formado por cinquenta e quatro questões curtas e facéis de responder, sendo 

dez ítens para cada idade.  Os questionários e as instruções de pontuações 

estão disponíveis no site: www.theSWYC.org, (SHELDRICK; PERRIN, 2013). 

 Com relação ao questionário de observação dos pais sobre interações 

socias (POSI) de crianças de dezoito a trinta e cinco meses, foi criado para 

detectar o espectro do autismo (ASD), como forma de fornecer métodos e 

medidas para identificação do ASD e reduzir a discrepância entre a idade na 

manifestaçao e a idade do diagnóstico. O questonario é feito por sete ítens para 

cada idade, sendo curto, rápido e de facil aplicação, tambem se encontra 

disponivel no site:  www.theSWYC.org, (SMITH; SHELDRICK; PERRIN, 2012). 

 O domínio emocional e social também é avaliado de através de 

questionários: Um é a Lista de Verificação de Sintomas Pediátricos do Bebê 

(BSPC) e o outro é a Lista de Verificação de Sintomas Pediátricos Pré-Escolares 

(PPSC) (SHELDRICK et al., 2013 AND SHELDRICK et al., 2012).  

http://www.theswyc.org/
http://www.theswyc.org/
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 A Lista de Verificação de Sintomas Pediátricos do Bebê (BSPC), é um 

instrumento de triagem sócio-emocional de crianças de um a dezoito meses, 

voltado para identificar riscos de transtornos sócio-emoionais entre crianças 

pequenas. É um questionário breve, de fácil aplicação e avalia riscos de 

alterações  no comportamento das crianças muito pequenas (SHELDRICK et al., 

2013). 

 Já a  Lista de Verificação de Sintomas Pediátricos Pré-Escolares (PPSC), 

é um instrumento de triagem sócio-emocional de crianças de dezoito a sessenta 

meses. É composto por  dezoito itens, de  fácil  administração e marcação, é 

curto, muito acessivel e identifica crianças com riscos de alteraçoes de 

comportamento.(SHELDRICK et al., 2012). 

 O instrumento utilizado para avaliar o contexto familiar foi criado para 

verificar fatores de riscos psicossocias que afetam o bem-estar dos pais e das 

crianças de zero a cinco anos. É um questionário de fácil aplicação e é composto 

por nove ítens. (SHELDRICK et al., 2013 AND SHELDRICK et al., 2012). 

 Nesta pesquisa será utilizado os questionários que se referem a Lista de 

Verificação de Sintomas Pediátricos do Bebê (BSPC), que detecta riscos de 

alterações no comportamento de criança de um a dezoito meses, tendo como 

ponto de corte a pontuaçao acima de quatro  e a Lista de Verificação de Sintomas 

Pediátricos Pré-Escolares (PPSC), que detecta riscos de alterações no 

comportamento de criança de dezoito a sessenta e cinco meses meses, tendo 

como ponto de corte pontuaçao acima de dezesseis (MOREIRA, 2016). 

 

O Inventario de percepção vincular materna (IPVM): 

 

O Maternal Attachment Inventory (MAI) é um instrumento criado por Muller 

1994, que serve para avaliar quantitativamente a percepção da mãe acerca do 

vínculo com o seu filho (SHIN; KIM, 2007). 

Foi traduzido para o português através de seis juízes que possuem o saber 

na área e completo domínio da língua inglesa. Eles adaptaram e fizeram a 
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análise semântica e conceitual de cada item deste instrumento. (BOECKEL et al. 

2011) 

O inventário de percepção vincular materna (IPVM), se diferencia do 

original, que era composto por trinta e uma questões e uma escala likert de 

quatro pontos, já o IPVM é composto por vinte seis itens da escala original do 

(MAI), sendo acrescentado um ponto na escala likert, ficando com cinco pontos. 

(BOECKEL et al. 2011). 

O Maternal Attachment Inventory (MAI), foi feito para avaliar a percepção 

vincular das mães com filhos de até um ano de idade, já o Inventário de 

percepção vincular materna foi traduzido e adaptado para avaliar a percepção 

das mães de crianças de seis a treze anos (BOECKEL et al. 2011) 

O inventário de percepção vincular materna, é um instrumento que 

identifica a interação e o afeto e as percepções maternas presentes na relação 

mãe-filho. É através deste que se pode identificar a necessidade de investimento 

em estratégias de intervenção na saúde pública. (BOECKEL et al. 2011). 

 

4. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados será feita através do programa SPSS, versão 18. Terá 

como medida de associação a razão de chance (odds ratio), que calculará a 

prevalência entre os riscos de alteração no comportamento das crianças e a 

percepção vincular materna  

 A análise será descritiva, que descreverá, agrupará e analisará 

estatisticamente um conjunto de dados e desvio padrão das variáveis 

quantitativas. Já a análise inferencial será: univariada, que é análise entre a 

associação das variáveis categóricas feitas através do teste não paramétricos 

de qui quadrado e do teste de razão de verossimilhança,  análise bivariada, que 

é a associação entre os valores de um grupo de variável com o de outro grupo 

de variável, comparadas pelo teste t de Student ou de Mann-Whitney e análise 

multivariada que avaliará muitos grupos de variáveis ao mesmo tempo, 

comparadas pelos testes de Tukey ou de Games-Howell e Kruskall-Wallis ou de 

Friedman. 
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A significância estatística das associações será verificada em função do 

erro alfa igual a 0,05 (5%), sendo construídos intervalos de confiança de 95%. O 

componente de erro será mensurado através do teste de ajustamento (godness 

of fit test), encontrando-se Qui-quadrado Hosmer-Lemeshow. 

 

 

 

5. ASPECTOS ÉTICOS 

  

 Os dados da pesquisa serão extraídos da coleta de dados da pesquisa: 

Características basais das crianças e famílias assistidas pelo Instituto de 

Primeira Infância - IPREDE, Fortaleza, Ceará. Esta pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, 

vinculado ao Comitê de Ética Nacional, parecer número:1.252.450. 

 O termo de fiel depositário, foi cedido pelo coordenador geral da 

pesquisa, Álvaro Jorge Madeiro Leite. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

Atividades 2017 

Meses  Mar - Set  Out Nov Dez 

Revisão Bibliográfica X X   

Elaboração do Projeto de 

Pesquisa 

X    

Envio do Projeto para o 

Comitê de Ética 

  X x 

Atividades 2018 

Meses  Jan - Abril Maio - 

Junho 

Jul.-Set.  Out. -

Dez. 

Qualificação X    

Coleta de dados X    

Compilação de dados  X   

Análise dos dados  X   
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Elaboração da Dissertação  X X  

Defesa da Dissertação    X 

Artigo   X  

Cartilha    X 

 

 

 

7. ORÇAMENTO 

O(A) pesquisador(a) não receberá qualquer remuneração para este fim. 

As despesas para execução do projeto, tais como compra de papéis, 

impressões e xérox, ficarão por conta do mesmo. 

 

Itens Total 

Material de consumo: Blocos de Papel A4, 

Cartuchos de tinta, Fotocopia e etc.. 

R$ 800,00 

Transporte: Deslocamento da pesquisadora  R$ 400,00 

Total: R$ 1200,00 
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2 - Artigo 1  

 

Relação entre vínculo materno e o risco de alteração no desenvolvimento infantil. 

Relationship between maternal bond and risk of change in children development. 

RESUMO 

Os primeiros anos de vida da criança estão sendo pesquisados como meio de prevenir 

doenças e promover saúde no decurso da vida. Considerando que as primeiras relações 

são essenciais para um desenvolvimento saudável, esta pesquisa teve como objetivo 

averiguar os efeitos da vinculação mãe-filho sobre o desenvolvimento infantil, por meio 

da associação entre a percepção vincular materna e o risco de alteração no 

desenvolvimento socioemocional/comportamento das crianças. É um estudo transversal. 

Na amostra, havia 221 mães com filhos de um a 36 meses, cadastradas no Instituto de 

Primeira Infância. Os dados foram coletados por meio do Formulário Sociodemográfico 

e Familiar, Inventário de Percepção Vincular Materna e o Survey of Wellbeing of Young 

Children. A associação entre percepção vincular materna e risco de alteração no 

desenvolvimento socioemocional/comportamento das crianças não foi significativa, mas 

surgiram outros achados importantes. A pesquisa apresentou limitações, contudo se 

mostrou relevante para o direcionamento de intervenções na Saúde Pública, visando ao 

bem-estar de crianças pequenas. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Relações Mãe-Filho; Comportamento 

Infantil. 

 



64 
 

 

 

ABSTRACT 

The child's early years of life have been researched as a mean of preventing illness and 

promoting health quality in the course of life. Considering that a child´s first interactions 

are essential for his or hers healthy development, this research had as objective to 

investigate the effects of the mother-child bond on the child´s development, through the 

association between the maternal bonding perception and the risk of alteration in the 

social-emotional development / behavior of the children. It is a cross-sectional study. In 

the sample, there were 221 mothers with children from one to 36 months, enrolled in the 

Institute of Early Childhood. Data were collected through the Socio-demographic and 

Family Form, Maternal Linkage Perception Inventory and the Survey of Wellbeing of 

Young Children. The association between maternal linkage perception and risk of change 

in the socio-emotional development / behavior of the children was not significant, but 

other important findings emerged. The research presented limitations, but it proved to be 

relevant for directing interventions in Public Health, aiming at the well-being of young 

children. 

Keywords: Children Development; Mother-Child Relationships; Child behavior. 

 

 

 

 



65 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 O investimento na ciência voltada para o início da vida está sendo um campo 

promissor, pois foi por meio do bem-estar expresso pelas crianças pequenas que se tornou 

possível perceber a existência de fatores que podem promover saúde em toda a vida 

(Evans, 2004; Shonkoff & Garner, 2012). 

 Uma das estratégias que facilitam o desenvolvimento saudável está nas primeiras 

relações da criança, pois será também por meio destas que o ser humano poderá ou não 

demonstrar riscos durante todo seu desenvolvimento (O’Connor, Scott, McCormick & 

Weinberg, 2014; Shonkoff & Garner, 2012). 

  Assim sendo, o afeto e os cuidados maternos nos primeiros anos de vida 

tornaram-se por demais necessários para o desenvolvimento sadio das crianças. Mediante 

uma relação íntima de cuidados proporcionados pela mãe ou pela pessoa que exerce essa 

função, pois ambas obtêm uma relação de satisfação e prazer, percebeu-se o conjunto 

afeto e cuidados como essenciais para saúde mental do bebê e para a base do 

desenvolvimento da personalidade, pois têm efeito profundo e duradouro (Bowlby, 1982, 

2006).  

 Em consonância com o expresso hoje, Spitz (2013), usou o termo “díade” para 

evidenciar o relacionamento mãe-filho. Ele afirma que uma boa mãe tem um 

conhecimento e uma sensibilidade aguçada que parece adivinhar as necessidades do seu 

filho, acentuando que  
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Tal relacionamento está, em certa medida, isolado do ambiente e é mantido por 

vínculos afetivos extraordinariamente poderosos. Se o amor pôde ser chamado de 

“um egoísmo a dois” por um filósofo francês, isto se aplica cem vezes mais à 

relação mãe-filho. (P.128). 

 Outro importante autor e teórico que muito contribuiu para os estudos do vínculo 

mãe com o bebê foi Winnicott (1983, 2005a, 2005b, 2011, 2012), que ressaltou a 

importância da relação mãe-bebê para a constituição do psiquismo humano, defendeu o 

argumento de que as mães não psiquiatricamente doentes podem estar qualificadas para 

cuidar de seu bebê e ajudá-lo a se desenvolver. Também acentuou que a mãe consegue 

atender as necessidades do seu filho, contribuindo para consolidar uma base segura do 

desenvolvimento emocional da criança. 

 No início da vida do bebê, é sabidamente importante que a mãe se adapte às 

necessidades do seu filho, evitando, assim, que a personalidade infantil se desenvolva 

com distorções. Essa assistência materna, juntamente com os cuidados e afetos da mãe 

com o filho, vão proporcionar condições consistentes para que, no futuro, a criança possa 

elaborar o que venha a acontecer (Winnicott, 2011). 

 Em relação ao que ora foi expresso, do nascimento até os três anos, é quando 

ocorre pela primeira vez a comunicação, vista no sorriso, nos sons e nas palavras. 

Também se observam os primeiros contatos com os objetos e o desenrolar dos primeiros 

passos das crianças. É este o período crucial para o desenvolvimento infantil, pois é o 

momento em que a criança tem grandes alterações no seu desenvolvimento. Para que isso 

aconteça, porém, é necessário levar em consideração o meio onde a criança vive e os 

estímulos que ela recebe mediante suas relações (Ministério da Saúde do Brasil, 2002, 

2012). 
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 Comunidades economicamente desfavoráveis, muitas vezes, não possuem 

oportunidades para um bem-estar físico e mental, levando a aumentar os resultados 

adversos no desenvolvimento cognitivo, social, emocional e de comportamento, sendo 

importante o desenvolvimento de estratégias para minimizar a exposição de crianças bem 

pequenas, às adversidades tão significativas (Evans, 2004; Shonkoff & Garner, 2012). 

 Com efeito, os estudiosos do mundo inteiro passaram a olhar para a primeira 

infância, tendo como ponto principal das suas preocupações evitar danos no 

desenvolvimento das crianças, pois constataram que percalços causados nesse período do 

ciclo vital trazem consequências para toda a vida (Neves, 2015; Belinski e Shady, 2016). 

 Como um meio de facilitar esse desenvolvimento saudável, os programas de saúde 

da criança, no Brasil, estabeleceram a importância de instrumentos para vigilância do 

desenvolvimento infantil, com o objetivo de favorecer o bem-estar da criança e prevenir 

problemas na fase adulta (Almeida et al., 2016; Eickmann, Emond & Lima 2016; 

Zeppone, Volpon & Ciampo 2012). 

 Em contrapartida, no Brasil, existem poucos instrumentos de avaliação do 

desenvolvimento infantil acessíveis, viáveis, adaptados culturalmente e validados. A 

maioria dos instrumentos utilizados necessita de treinamento, bastante investimento e um 

tempo prolongado para aplicação, o que inviabiliza a sua utilização (Moreira, 2016). 

Também é importante ressaltar que esse processo de vigilância do desenvolvimento 

infantil no Brasil ainda é bastante negligenciado, evidenciando um descaso em relação a 

essa vigilância na atenção básica de saúde (Caminha et. al., 2017). 

 Dessa maneira, alguns estudos exprimem a importância das pesquisas voltadas 

para do desenvolvimento das crianças pequenas, sendo imprescindíveis os cuidados e a 

proteção dos membros familiares que irão facilitar o entrelaçamento das habilidades 
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cognitivas, motoras, socioemocionais da criança nos primeiros anos de vida (Figueiras, 

Souza, Rios & Benguigui, 2005, Ministério da Saúde do Brasil, 2012).  Em contrapartida, 

o Brasil ainda possui grandes dificuldades em obter a vigilância e, por meio disso 

proporcionar os cuidados necessários para essa etapa da vida (Almeida et al., 2016; 

Caminha et. al., 2017; Eickmann et al., 2016; Moreira, 2016; Zeppone et al., 2012). 

Assim, o objetivo deste estudo é averiguar os efeitos da vinculação mãe-filho sobre o 

desenvolvimento infantil, por meio da associação entre a percepção vincular materna e o 

risco de alteração no desenvolvimento socioemocional/comportamento das crianças de 

um a 36 meses, atendidas no Instituto da Primeira Infância (IPREDE). 

MÉTODOS 

Participantes 

 Este é um estudo transversal com 221 mães de crianças de um a 36 meses, 

atendidas no Instituto da Primeira Infância (IPREDE), em Fortaleza, Ceará. Como 

critérios de inclusão, foram admitidas mulheres cadastradas na instituição e excluídas as 

que não estiveram presentes após três tentativas consecutivas de realização da aplicação 

do questionário, e mães de crianças que foram diagnosticadas com transtorno cognitivo, 

neuromotor ou sensorial. 

Instrumentos 

 Foram utilizados os seguintes instrumentos de coletas de dados: Formulário 

Sociodemográfico e Familiar, o Inventário de Percepção Vincular Materna (IPVM), a 

lista de sintomas pediátricos do bebê (BPSC) e a lista de sintomas pediátricos pré-

escolares (PPSC), do Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC). 

 O Formulário Sociodemográfico e Familiar continha informações 

socioeconômicas e demográficas fornecidas pela mãe. Os dados desse instrumento 
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utilizados foram: idade, escolaridade, situação conjugal, renda familiar, desejo de 

engravidar, gravidez e também informações sobre a criança, como: sexo, idade, ordem de 

nascimento, amamentação e problemas de saúde. 

 O Inventário de Percepção Vincular Materna (IPVM), foi traduzido para o 

português e adaptado para a cultura brasileira do original Maternal Attachment Inventory 

(MAI). O IPVM é um instrumento composto por 26 questões e possui uma Escala Likert 

de cinco pontos. Ele foi feito para analisar a percepção do vínculo da mãe com o seu filho, 

por meio dos dois fatores interação e afeto (interação direta, cuidado e conexão afetiva) 

e percepção materna em relação à vinculação da mãe com o seu filho. A avaliação de 

percepção vincular da mãe é realizada por meio de escores. Uma boa vinculação e uma 

vinculação ruim são detectadas com elevados e baixos escores, respectivamente (Boeckel 

et al., 2011). 

 O Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC) é um instrumento de pesquisa 

dirigido ao bem-estar de crianças de um a 65 meses.  É formado de poucas perguntas e 

tem uma linguagem simples e fácil de responder. Foi aprovado pela MassHealth para 

formalização das diretrizes de triagem da iniciativa da saúde do comportamento infantil 

(Sheldrick et al., 2012; Sheldrick, Perrin, 2013). Com esse instrumento, foram realizadas 

a Lista de Sintomas Pediátricos do Bebê (BPSC) e a Lista de Sintomas Pediátricos Pré-

Escolares (PPSC).  

 A Lista de Sintomas Pediátricos do Bebê (BPSC) é um instrumento de triagem do 

desenvolvimento socioemocional/comportamento de crianças de um a 17 meses. Possui 

12 questões, que se dividem em três domínios: inflexibildade, irritabilidade e dificuldade 

com a rotina. Cada questão tem pontuação independente, sendo composta  pela soma das 

respostas dos pais (com pontuações de 0 a 2). Tem como ponto de corte brasileiro a soma 
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da pontuação igual ou maior do que 4, para cada fator  (Sheldrick et al., 2013; Moreira, 

2016). 

 O domínio da inflexibilidade está relacionado ao incômodo da criança a lugares 

novos, às pessoas desconhecidas e com mudanças na rotina.  A irritabilidade relaciona-se 

ao choro mais excessivo na criança e à dificuldade para se acalmar em determinados 

momentos, ao passo que a dificuldade com a rotina inclui problemas com o sono e com a 

rotina diária (Sheldrick et al., 2013; Moreira, 2016). 

 A Lista de Sintomas Pediátricos Pré-Escolares (PPSC) é também um instrumento 

de triagem do desenvolvimento socioemocional/comportamento de crianças de 18 a 65 

meses. É  formado por 18 questões, que se dividem em quatro fatores: internalização, 

externalização, problemas de atenção e desafios para parentagem. Cada questão tem 

pontuação independente, sendo composta pela soma das respostas dos pais (com 

pontuações de 0 a 2). Tem como ponto de corte  um somatório igual ou maior do que 16 

pontos, resultado de todos os fatores que o compõem (Sheldrick et al., 2012; Moreira, 

2016). 

 Problemas de internalização estão relacionados aos sentimentos expressos pelos  

filhos em determinado momento, como: medroso ou nervoso, triste ou infeliz ou 

chateado. A externalização refere-se a agressividade, dificuldade de socialização e regras. 

Problemas de atenção está associado a falta de concentração, défice de atenção, 

inquietação e rotina. Já os desafios para parentagem estão mais relacionados às 

dificuldades dos pais para acalmar seu filho, entender as necessidades da criança e lidar 

com a rotina (Sheldrick et al., 2012; Moreira, 2016). 
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Procedimentos 

Coleta de dados 

 A obtenção dos dados foi feita por meio de entrevistas individuais com as mães, 

realizadas com sigilo, numa sala reservada da instituição, com duração de 60 a 90 

minutos. Os dados foram coletados por estagiários bolsistas, que possuíam nível superior 

e foram previamente capacitados. Todas as entrevistas foram realizadas no dia do 

atendimento da criança na instituição. 

Análise dos Dados 

 A análise descritiva das características dos pacientes foi realizada utilizando-se 

para as variáveis contínuas, médias e desvios-padrão; já para as variáveis categóricas, 

recorrem-se às frequências e ao Teste do Qui-quadrado. Análises uni e bivariadas foram 

empregadas para corrigir eventuais desvios causados pela interdependência das variáveis 

e eliminar potenciais fatores de confundimento. O nível de significância adotado na 

comparação das variáveis nas análises uni e bivariadas foi o valor de 5% (p <0,05). Todas 

as análises estatísticas do estudo foram realizadas utilizando-se o software Microsoft 

Excel 2016© e o IBM Statistics SPSS 22 ©. 

Considerações éticas  

 Os dados do estudo foram extraídos dos registros da pesquisa “Características 

basais das crianças e famílias assistidas pelo Instituto da Primeira Infância (IPREDE), 

Fortaleza, Ceará”, realizada durante o período de 12 de setembro de 2017 a 12 de janeiro 

de 2018. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará, vinculado ao Comitê de Ética Nacional, parecer 

número:1252.450  
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RESULTADOS 

 Os elementos que caracterizam a amostra, os dados demográficos, sociais, 

econômicos e referentes à gravidez das mães estão demonstrados na Tabela 1.  A maioria 

delas possuía idade de 20 a 35 anos e fazia parte da classe econômica D-E. Cerca de 90% 

sabiam ler e escrever, mas, apenas 22% concluíram o ensino médio, 68% eram casadas e 

96% afirmaram ser a cuidadora principal da criança. Com relação aos dados da gravidez, 

97% das mães fizeram pré-natal, 87% não fumaram durante a gravidez, 92% não 

ingeriram álcool durante a gravidez e 95% não utilizaram drogas. 

<A Tabela 1 e 2 ficam aqui> 

 As características relacionadas à criança estão demonstradas na Tabela 2. A 

maioria exibia idade de 18 a 36 meses (68%) e sem diferenças em relação ao sexo da 

criança, 67% nasceram a termo, 72% nasceram sem nenhum problema de saúde, 30% 

eram o primeiro filho, 79% tiveram aleitamento materno exclusivo até os seis meses e 

67% já estavam há mais de seis meses sendo acompanhadas no IPREDE. 

 Os resultados do IPVM demonstraram que 82% das 221 mães têm uma boa 

vinculação, sendo esta composta de interação, afeto e percepção materna. Também é 

importante ressaltar que, com relação às questões que medem somente a interação afetiva 

(interação, contato físico e afetivo) da mãe com o filho, 94% denotaram uma boa 

interação afetiva (Tabela 3). 

<A tabela 3 fica aqui> 

 Os dados referentes ao BPSC identificou o fato de 75% das crianças de um a 17 

meses exprimirem risco de alteração no desenvolvimento 

socioemocional/comportamento. Destas, 26% registraram risco de alteração no domínio 
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inflexibilidade, 33% apresentaram risco de alteração no domínio irritabilidade e 37% 

tiveram risco de alteração no domínio dificuldade com a rotina (tabela 4). 

<A Tabela 4 fica aqui> 

 Com relação aos resultados obtidos na PPSC, das crianças de 18 a 36 meses, 40% 

apontaram risco para alteração no desenvolvimento socioemocional/comportamento, 

sendo este composto pela soma dos fatores: internalização, externalização, problemas de 

atenção e desafios para parentagem (tabela 5). 

<A Tabela 5 fica aqui> 

 Com relação aos dados obtidos por meio do BPSC e do PPSC, foi detectado que 

51% das crianças de um a 36 meses expressaram risco de alteração no desenvolvimento 

socioemocional/comportamento.  

 A análise bivariada entre a percepção vincular materna e o risco de alteração no 

desenvolvimento socioemocional/comportamento das crianças de um a 36 meses não teve 

associação estatisticamente significativa (P= 0,369). 
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DISCUSSÃO 

 Este estudo investigou a relação entre a percepção vincular materna e o risco de 

alteração no desenvolvimento socioemocional/comportamento das crianças. Os 

resultados não alcançaram significância estatística. 

 Com suporte nos resultados obtidos no Formulário Sociodemográfico e Familiar, 

foi detectada uma amostra homogênea, composta por uma população de mães de 20-35 

anos, casadas, de condições socioeconômicas desfavoráveis e com baixa escolaridade. 

 As mães, em sua maioria, são adultas, mas já estavam no segundo ou mais filho, 

portanto, pode-se interpretar que elas tiveram o primeiro filho na adolescência ou no 

início da vida adulta. Gravidez na adolescência é um tema de debate e alvo das políticas 

públicas, pois, apesar de esta ter exprimido uma queda de 17% no Brasil durante o período 

de 2004 a 2015, o Nordeste possui a taxa mais elevada, de 32% do total do Brasil, sendo 

este um dado relevante para mais investigações e intervenções (Ministério da Saúde do 

Brasil, 2017). 

 Com relação à classe econômica, foi encontrado maior prevalência da população 

pesquisada na classe econômica D-E, um dado importante, pois, conforme pesquisa da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) (2018), em Fortaleza, 40,2% da 

população pertence à classe econômica D-E. Outro importante resultado refere-se à 

escolarização das mães, pois poucas concluíram o ensino médio e, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2015), somente 31,4% das mulheres 

brasileiras possuem de 11 a 14 anos de estudo. 

 Em contrapartida, um dado positivo é o fato de que, durante a gravidez, elas 

relataram pouco consumo de álcool, cigarro e drogas. Número bem relevante realizou o 

pré-natal e mais da metade das crianças nasceram a termo e sem problema de saúde. Esses 
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dados comprovam a eficácia dos programas da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(2016) e da Organização das Nações Unidas do Brasil (ONU) (2015), que recomendam 

cuidados/intervenções durante a gravidez, com vistas a prevenir e promover a saúde 

materno-infantil. 

 Outro importante dado do formulário sociodemográfico e familiar foi o resultado 

da amamentação, ao identificar o fato de que grande parte das mães realizou 

amamentação exclusiva até seis meses da criança e, de acordo, com Cunha, Leite e 

Almeida (2015), o aleitamento materno exclusivo até os seis meses é um dos fatores que 

propiciam a saúde da criança e a formação de laços com o seu cuidador. 

 O IPVM demonstrou falha perante o que se propôs medir para as mães de crianças 

da faixa etária de um a 36 meses. Ele demonstrou uma lacuna na mensuração relacionada 

aos cuidados exercidos pela mãe à necessidade da criança. Shin & Kim (2007) 

pesquisaram a confiabilidade e a validade da versão coreana do Maternal Attachament 

Inventory (MAI).  A validação foi feita por meio da análise multidimensional, formada 

por três fatores: o primeiro aborda itens relacionados a sentimentos de afeto da mãe e ao 

tempo que ela gasta com o bebê; o segundo refere-se aos itens relacionados aos 

sentimentos maternos em momentos de relaxamento com o bebê e às preocupações da 

mãe com seu filho; e o terceiro trata dos itens que representam a compreensão das mães 

sobre as necessidades de seus filhos. No terceiro fator, diferentemente dos outros dois, 

foram detectadas baixa validade e confiabilidade. Para esse fator, é necessária uma 

compreensão cognitiva, enquanto nos outros dois se mostram necessários apenas 

componentes afetivos. Disso se conclui que esses dados revelam indícios de falha no 

instrumento. 
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 Ante essa constatação, o instrumento demonstrou falha na precisão diagnóstica, 

pois, segundo Winnicott (2011), Bowlby (1982, 2002) e Spitz (2013), o vínculo mãe-filho 

é formado por interações afetivas e pelos cuidados maternos. Por meio desses a mãe 

responderá às necessidades comunicadas pela criança, significando exprimir que, o 

vínculo, para esses autores, é composto pela interação afetiva da mãe e do filho e pelos 

cuidados exercidos pela mãe ou cuidador, que suprem as necessidades de subsistência e 

propõem um ambiente favorável para o desenvolvimento da criança. Com isso, a lacuna 

do instrumento impossibilitou avaliar-se o “vínculo” entre a mãe e a criança. 

 No BPSC, pode-se perceber risco de alteração nos três domínios, o que também 

foi verificado no estudo normativo do BPSC realizado por Moreira (2016), por meio do 

relato dos pais em observar irritabilidade nos seus filhos, juntamente com a dificuldade 

de o bebê se acalmar sozinho, como também dos pais manterem a rotina diária das 

crianças. Para Moreira (2016), tais alterações podem ser decorrer do contexto cultural 

brasileiro de cobrança dos pais para cumprirem as regras socialmente impostas para 

inserção em grupos sociais. 

 Já no PPSC, foi detectado o fato de que as mães alegaram alterações no 

desenvolvimento socioemocional/comportamento das crianças em todos os domínios 

avaliados, o que também foi verificado por Moreira (2016) e Seidl-de-Moura et al.(2013), 

ao observarem que as mães sinalizaram atributos negativos ao temperamento dos seus 

filhos acima de 18 meses. 

 O IPVM demonstrou, nos entanto, um resultado bastante significativo referente à 

interação afetiva das mães com os filhos, que parece contraditório ao que foi detectado 

no SWYC, por meio do BPSC e do PPSC. Três situações possíveis, no entanto, podem 

ser indicadas, em relação a esses resultados opostos. 
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 A primeira é questionar a qualidade desse elevado nível de interação afetiva 

relatado pelas mães, pois, de acordo com o Center on the Developing Child at Harvard 

University (2016), Eickmann Emond & Lima (2016), Evans (2004), O’Connor et al. 

(2014) e Zevalkink & Riksen-Walraven (2001), a qualidade dos cuidados e afetos advindo 

das relações dos pais com seus filhos é um fator positivo para o  desenvolvimento 

emocional/comportamento infantil, sobretudo, em famílias que vivem em situações 

socioeconômicos desfavoráveis. 

 A segunda situação está em verificar se a baixa escolaridade e o baixo nível 

socioeconômico permitem às mães compreenderem as necessidades de seus filhos. Maria 

Caridad Araujo, líder na divisão de Proteção Social e Saúde do Banco Interamericano do 

Desenvolvimento (BID), e Samuel Berlinski e Norbert Schady, economista do BID,  

realizaram um estudo concentrado no desenvolvimento da primeira infância e no papel 

das políticas públicas, e constataram que adultos em situação  econômica e cognitiva 

desfavorável denotam carência de tempo, dinheiro e recursos emocionais e cognitivos 

para atender as necessidades de seus filhos, o que enseja interferência ao desenvolvimento 

saudável da criança (Araujo, 2016; Belinski e Shady, 2016).  

Adita-se o fato de que a possiblidade da falta de compreensão das mães pode ter 

favorecido as taxas mais elevadas nos resultados dos instrumentos referentes aos riscos 

de alteração no desenvolvimento socioemocional/comportamento das crianças, pois 

segundo Murray et al (2013), que estudaram epidemiologia dos problemas de condutas 

da infância no Brasil, mediante uma revisão sistemática, identificaram que crianças 

brasileiras têm mais problemas de comportamento de conduta do que em outros países. 

Tal fato pode decorrer da baixa escolaridade dos pais, possíveis de denotar maior 

dificuldade para distinguir os itens a serem indicados, nos instrumentos, escolhendo 
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opções que detectam uma supervalorização do comportamento apresentado pela criança 

naquele momento, levando a resultados mais elevados de comportamento no Brasil.  

Por fim, a terceira situação é uma indagação sobre a veracidade das respostas das 

mães na pesquisa, tendo em vista que o estudo foi realizado numa instituição que as mães 

frequentam, levando seus filhos para serem atendidos. De acordo com King & Brunner 

(2000) e Pechorro, Barroso, Silva, Maroco & Gonçalves (2016), é possível que, ao utilizar 

instrumentos para obter respostas dos participantes, possa haver uma tendência ou um 

viés nas respostas relatas pela desejabilidade social, que leva os pesquisados a 

responderem, conscientemente ou não, o que acham que o pesquisador gostaria de ouvir, 

em consonância com valores socialmente aceitos. 

 Ante ao exposto, esta pesquisa mostrou algumas limitações, tanto na correlação 

entre a percepção vincular materna e o risco de alteração no desenvolvimento 

socioemocional/comportamento das mães das crianças de um a 36 meses, pesquisadas no 

IPREDE, quanto a associação do BPSC e PPSC com o nível socioeconômico, situação 

familiar e conjugal, entre outros que foram abordados e que, também, não exprimiram 

correlações significativas. 

 Assim sendo, são necessários mais estudos, para o reconhecimento da qualidade 

da interação afetiva das mães pesquisadas, levando em consideração o fato de que deu 

uma taxa bastante elevada, mas que não foi possível mensurar a qualidade por meio do 

IPVM.  

 Com relação ao SWYC, foi verificada também elevada taxa de risco de alteração 

no desenvolvimento socioemocional/comportamento. Este dado lança a necessidade de 

visão mais atenta para crianças que vivem em contexto socioeconomicamente 

desfavorável.  



79 
 

 Os resultados expressos na pesquisa são relevantes para o direcionamento de 

intervenções na Saúde Pública, criando meios para auxiliar essas crianças a terem um 

desenvolvimento mais favorável, pois alterações na infância repercutem durante toda a 

vida. Desse modo, conclui-se que este estudo mostra a relevância de investimentos nas 

políticas públicas brasileiras propiciando o desenvolvimento saudável da criança por 

meio de orientação aos seus pais, nos programas de atendimento infantil e da família, 

tendo em vista que investimentos na infância propiciam maior retorno positivo do que em 

outros mostrados em distintas etapas da vida. 
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Tabela 1 – Dados demográficos, sociais e econômicos e referente a gravidez das mães 

participantes do estudo no IPREDE (2017-2018), Fortaleza, Ceará. 

Variável N = 221 (%) 

Idade   

Até 19 anos 27 

 

12% 

20 a 35 anos 166 75% 

Acima de 35 anos 28 13% 

Classe econômica   

A 0 0% 

B 5 2% 

C 44 20% 

DE 172 78% 

Mãe sabe ler/escrever   

Sim 199 90% 

Não 22 10% 

Escolaridade   

Analfabeto 9 4% 

Fundamental Incompleto 

 

79 36% 

Fundamental Completo 33 15% 

Médio Incompleto 39 17% 

Médio Completo 48 22% 

Superior Incompleto 4 2% 

Superior Completo 9 4% 

Situação conjugal   

Solteira 53 24% 

Casada 149 68% 

Divorciada/Viúva 19 8% 

Cuidador principal da criança   

Mãe 212 96% 

Outros 9 4% 

Realizou pré-natal   

Sim 214 96% 

Não 7 4% 

Uso de fumo durante a gravidez   

Sim 29 13% 

Não 192 87% 

Uso de bebida alcoólica na 

gravidez 
  

Sim 17 8% 

Não 204 92% 

Uso de drogas durante gravidez   

Sim 11 5% 

Não 210 95% 
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Tabela 2 – Dados referentes as crianças filhas das mães participantes do estudo no 

IPREDE (2017-2018), Fortaleza, Ceará. 

Variável N =221 (%) 

Idade 

Até 17 meses 

18 a 36 meses 

 

72 

149 

 

 

33% 

68% 

 

Sexo da criança 

Masculino 

Feminino 

 

 

103 

118 

 

47% 

53% 

Nasceu prematura 

Sim 

Não 

 

73 

148 

 

33% 

67% 

 

Nasceu com algum problema de saúde 

Sim 

Não 

 

 

63 

158 

 

28% 

72% 

Aleitamento materno exclusivo 

Até 6 meses 

Acima de 6 meses 

 Não informou  

 

 

174 

13 

34 

 

79% 

6% 

15% 

Tempo de acompanhamento no IPREDE 

Até 6 meses 

Acima de 6 meses 

 

 

74 

147 

 

33% 

67% 

Ordem de nascimento da criança 

1 

2 ou mais 

 

67 

154 

 

30% 

70% 
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3 - Artigo 2  

 

INSTRUMENTOS QUE AVALIAM O VÍNCULO MATERNO E OS RISCOS DE 

ALTERAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. 

Instruments that assess the maternal bond and the risks of change in child 

development. 

RESUMO 

Objetivo. Avaliar a consistência bibliográfica do inventário de percepção de vinculação 

materna (IPVM) e do Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC), apontando 

informações de confiabilidade e validade sobre suas medidas. Métodos. Este é um estudo 

de revisão, realizado no período de fevereiro a dezembro do ano de 2017, nas bases dos 

periódicos Capes, na Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS, MEDLINE e IBECS), no 

Pubmed e Scielo.  Resultados. Constatou-se que esses instrumentos investigativos são 

bastante necessários nas pesquisas que envolvem saúde pública, por serem úteis para 

identificação precoce de riscos na saúde da criança, como também para identificar e 

fortalecer os vínculos familiares dos cuidados das crianças de zero a três anos. Conclusão. 

Concluiu-se que o SWYC é tido como um instrumento bastante útil para vigilância do 

desenvolvimento neuropsicomotor, socioemocional e de comportamento, sendo também 

um importante sinalizador do contexto de vida das crianças. O IPVM mostrou-se 

consistente para avaliar a vinculação das mães de crianças de seis a treze anos de idade, 

denotando elevada fidedignidade, mas são necessárias mais pesquisas com este 

instrumento no Brasil que possibilitem sua validação. Os dois instrumentos se mostraram 

úteis na atenção primária, por serem de fácil acesso, viáveis, de baixo custo e fácil 

aplicação, além de possuírem eficácia técnica e poderem ser utilizados em larga escala. 
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Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Relações Mãe-Filho; Comportamento 

Infantil; Apego; Diagnóstico; Comportamental. 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the bibliographic consistency of the perception inventory of 

maternal attachment (IPVM) and the Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC), 

pointing out reliability and validity information about its measures. Methods: This is a 

review study, which was carried out between February and December of 2017, in the 

databases of capes, at the Virtual Health Library (LILACS, MEDLINE e IBECS), in 

Pubmed and Scielo. Results: It was found that these researches instruments are very 

necessary in public health research because they are useful for the early identification of 

risks in a child's health, as well as to identify and strengthen the family ties of the children 

from zero to three years old. Conclusion: It was concluded that the SWYC is considered 

a very useful tool for surveillance of neuropsychomotor development, emotional and 

behavioral partners, and it is also an important indicator of the children's life context. The 

IPVM proved to be consistent in assessing the linkage of the mothers of children from six 

years of age to thirteen years of age, it presents a high reliability, but it is necessary to 

conduct more research with this instrument in Brazil and it is necessary to enable its 

validation. The two instruments have proved useful in primary care because they are 

easily accessible, viable, inexpensive and easy to apply, and they are technically efficient 

and they can be used in large scale. 

Keywords: Child Development; Mother-Child Relations; Child Behavior; Attachment; 

Screening; Behavioral 
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INTRODUÇÃO 

 Ante inúmeros estudos sobre o desenvolvimento infantil, pode-se perceber a 

relevância das primeiras relações da criança como base para um desenvolvimento 

saudável, onde o cuidador se adapta às necessidades da criança, mediante interação, afeto 

e cuidados. (1,2) 

Inventário de Percepção de Vinculação Materna (IPVM) 

 O Inventário de Percepção de Vinculação Materna (IPVM) foi traduzido para 

o português brasileiro em 2011, do original Maternal Attachment Inventory (MAI), criado 

em 1994 para avaliar quantitativamente a percepção do sentimento da mãe acerca do 

vínculo com o seu filho (3). O MAI foi traduzido e utilizado em diversos países: Brasil, 

China, Espanha, Turquia, Japão, Jordânia e Coreia do Sul. (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 

 A tradução para o português brasileiro foi realizada por meio de seis juízes 

que possuem profundo conhecimento na área e completo domínio da língua inglesa. Eles 

adaptaram e fizeram a análise semântica e conceitual de cada item do instrumento. (4) 

 O MAI foi desenvolvido para avaliar a percepção vincular entre mães e seus 

filhos de até um ano de idade (3). Pesquisadores observaram que esse instrumento é 

composto por três fatores, o primeiro relacionado aos sentimentos de amor e prazer da 

mãe no decorrer da interação com o filho, o segundo ligado às preocupações da mãe com 

a criança e o terceiro o conhecimento da mãe referente às necessidades do seu filho. (3) 

 Já o IPVM foi traduzido e adaptado para avaliar a percepção do vínculo das 

mães de crianças de seis a 13 anos de vida, sendo composto por dois fatores, um 

relacionado a interação e afeto da mãe com a criança e outro é referente à percepção da 

mãe em relação à sua vinculação com o filho (4). O IPVM se diferencia do original MAI, 
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que é composto por 31 questões e uma Escala Likert de quatro pontos. Já o IPVM é 

formado por 26 questões da escala original do MAI, sendo acrescentado um ponto na 

Escala Likert, ficando com cinco pontos. (4) 

 Acresce ainda, que, o IPVM é um instrumento de fácil correção, quando o 

resultado da aplicação denota pontuações elevadas, indica alta relação de vinculação e, se 

for baixa, pode ser um indício da necessidade de uma intervenção nessa relação, 

favorecendo uma melhor assistência materna (4). 

Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC) 

 O Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC) é um instrumento de 

pesquisa estadunidense, feito em 2011 e validado em 2013, formulado para os pais 

responderem sobre o acompanhamento do desenvolvimento de seus filhos de um a 65 

meses (14).  É composto por poucas perguntas e tem uma linguagem simples e fácil de 

responder, não precisa de Kit específico e está totalmente disponível na Internet. Foi 

aprovado pela MassHealth para formalização das diretrizes de triagem da iniciativa da 

saúde do comportamento infantil, tornando-se copyright © 2010 Tufts Medical Center. 

(14,15,16,17) 

 O SWYC foi traduzido para algumas línguas, como: português, espanhol, 

birmanês e nepalês. A tradução do SWYC para o português durou cerca de dois anos, 

sendo feito pela equipe do Tufts Medical Center (TMC), juntamente com os 

pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e de Santa Catarina 

(UFSC). (14,15) 

 O SWYC foi normatizado e adaptado culturalmente em 2016, servindo para 

vigilância do desenvolvimento e do comportamento de crianças brasileiras, identificando 

precocemente riscos de alterações no desenvolvimento infantil, no comportamento da 
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criança e no contexto familiar e, com suporte nisso, propiciando intervenções necessárias 

para um saudável desenvolvimento infantil. (18) 

 O SWYC é constituído por 12 questionários específicos para determinadas 

idades (2,4,6,9,12,15,18,24,30,36,48 e 60 meses), que abrangem três domínios do 

funcionamento infantil: o domínio de desenvolvimento global, o emocional/social 

(comportamento) e o contexto familiar. (14,15,18,19) 

 O domínio de desenvolvimento é formado por duas partes, um questionário 

sobre marcos do desenvolvimento motor, social, cognitivo e linguístico das crianças de 

um a 65 meses e a outra parte é composta por um questionário de observação dos pais 

sobre interações sociais das crianças que possuem de 18 a 35 meses. (14,15,17,18) 

 O questionário de marcos do desenvolvimento motor, social, cognitivo e 

linguístico foi criado por uma equipe de 11 especialistas (psicólogos, pediatras e 

terapeutas ocupacionais) e oito pais de crianças pequenas (de um a 65 meses). É 

constituído por 54 questões curtas e fáceis de responder, sendo dez itens para cada idade. 

A soma dos escores dos dez itens resultou no escore manual geral, que é calculado com 

suporte nos valores dos itens (a, b1 e b2) do modelo TRI, tendo a idade correspondente a 

15% de atraso, sendo que, para a utilização no Brasil, o ponto de corte de cada faixa etária 

foi arredondado para o próximo valor inteiro, que detecta riscos para alteração do 

desenvolvimento neuropsicomotor. (16,18) 

 Com relação ao questionário de observação dos pais sobre interações sociais 

(POSI) de crianças de 18 e 35 meses, foi criado por um grupo multi-institucional de 

clínicos e psicólogos, especialistas em autismo, com a finalidade de detectar riscos para 

o espectro do autismo (TEA). Foi comparado com o instrumento Modified Checklist for 

Autism in Toddlers (M-CHAT) para avaliar a confiabilidade e a validade, demonstrando 
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consistência interna adequada e sensibilidade e especificidade similares ao M-CHAT. 

(17,18) 

 O  POSI é feito por sete perguntas, tendo cinco opções de respostas para cada 

indagação, que tem pontuação de zero ou um, sendo as duas primeiras opções de resposta 

com pontuação zero e as tres restantes com pontuação um. Tem como ponto de corte ter 

maior ou igual a três pontos para detecção de risco para o transtorno do espectro do 

autismo. É um questionario curto, rápido e de fácil aplicação. Leva, em media, cinco 

minutos para responder e também esta disponivel no site: www.theSWYC.org. (17,18) 

 O domínio socioemocional/comportamento também é avaliado por 

intermédio de um questionário, curto e fácil de ler. Foi revisado por 11 especialistas em 

desenvolvimento infantil e oito pais de crianças pequenas. Foi feito para ser respondido 

pelos pais de acordo com a idade do seu filho, podendo ser: A Lista de Sintomas 

Pediátricos do Bebê (BSPC) e o outro é a Lista de Sintomas Pediátricos Pré-Escolares 

(PPSC). (14,15,18)  

 A Lista de Sintomas Pediátricos do Bebê (BSPC) é um instrumento de 

triagem socioemocional/comportamento de crianças de um a 18 meses. Foi comparado 

ao Ages and Stages Questionnaires (ASQ), ao Formulário de Índice de Estresse Parental 

- Curto (PSI / SF) e ao Questionário de Saúde do Paciente com dois itens (PHQ-2). (14,18) 

 O BSPC é voltada para identificar riscos de distúrbios 

socioemocionais/comportamental em crianças pequenas. É um questionário breve, 

composto por 14 perguntas, com pontuação zero a dois pontos, e avalia três fatores: 

irritabilidade, inflexibilidade e dificuldade com mudanças na  rotina. Tem como ponto de 

corte brasileiro pontuaçao igual ou acima de quatro em qualquer um dos fatores citados 
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há pouco,  detectando de riscos de alteraçao  no desenvolvimento 

socioemocional/comportamental. (14,18) 

 Já a Lista de Verificação de Sintomas Pediátricos Pré-Escolares (PPSC) é um 

instrumento de triagem socioemocional/comportamental de crianças de 18 a  65 meses. 

Tem linguagem acessivel aos pais, é facil de pontuar e breve. Durante sua formulação, 

foi comparado ao Child Behavior Checklist 1,5–5 anos (CBCL), Avaliação Social e 

Emocional Infantil (ITSEA) e Questionário Ages & Stages: Social / Emocional (ASQ: 

SE).(15,18) 

 O PPSC é composto por 18 itens, tem pontuação de zero a dois, avalia fatores 

relacionados a internalização, externalização, sintomas de atenção e desafios para 

parentagem. O ponto de corte do PPSC original, é a soma dos fatores igual ou maior do 

que nove pontos, mas, para ser utilizado no Brasil, ele foi adaptado culturamente para a 

soma dos fatores igual ou maior do que 16 pontos, detectando riscos de alteração do 

desenvolvimento socioemocional/comportamental das crianças. (15,18) 

 O instrumento utilizado para avaliar o contexto familiar foi criado para 

verificar fatores de riscos psicossociais, como abuso de álcool e drogas, depressão, 

conflitos parentais e insegurança alimentar que afetam o bem-estar dos pais e das crianças 

de um a 65 meses. As perguntas foram retiradas dos instrumentos: Patient Health 

Questionnaire-2, Woman Abuse Screening Tool, Two-item Conjoint Screener. É um 

questionário de fácil aplicação, composto por nove itens e tem uma pontuação de zero a 

três. Se as respostas das quatro primeiras perguntas forem positivas, indica riscos para 

uso de substâncias ilícitas. Caso a quinta questão for positiva, aponta risco para segurança 

alimentar. Já se as questões seis e sete exprimem soma maior ou igual a três, haverá risco 
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de depressão materna e, para finalizar, se for positiva uma das duas questões oito e nove, 

ou ambas, exprime risco para violência doméstica. (14,15,18)  

 Assim, com vistas a complementar esses estudos, surgiu a necessidade de 

aprofundar o conhecimento de dois instrumentos: Inventário de Percepção de Vinculação 

Materna (IPVM) e o Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC), utilizados para 

avaliar o vínculo das mães com as crianças, como também o desenvolvimento das 

crianças de zero a três anos. Esta pesquisa será de grande relevância para a comunidade 

científica, assim como para a política de saúde pública, pois tem como pretensão 

contribuir na prevenção e estudo de fatores que favoreçam o desenvolvimento saudável 

de crianças de zero a três anos. 

 Em consonância com o que ora foi expresso, esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar a consistência bibliográfica de dois instrumentos, o Inventário de Percepção de 

Vinculação Materna (IPVM) e o Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC), 

apontando informações sobre confiabilidade e validade das suas medidas. 

METODOLOGIA 

 Este estudo de revisão foi realizado no período de fevereiro a dezembro do 

ano de 2017, nas bases dos periódicos Capes, na Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS, 

MEDLINE e IBECS), no Pubmed e Scielo. 

 A revista foi procedida com suporte na seguinte pergunta norteadora: os 

instrumentos, Inventário de Percepção da Vincular Materna (IPVM) e Survey of 

Wellbeing of Young (SWYC) são confiáveis e precisos? 

  A pesquisa foi realizada em todos os idiomas disponíveis, com o filtro de dez 

anos e abrangendo artigos com o texto completo. Na busca do IPVM, foi utilizado o 
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descritor Attachment e também foi acrescida a expressão “Maternal Attachment 

Inventory”. Com relação à pesquisa referente ao SWYC, foram usados os descritores 

Behavioral, Screening e também foi acrescida a expressão SWYC. Considerando que os 

instrumentos originais são internacionais e com a escassez de publicações no Brasil, a 

pesquisa deteve-se a utilizar os descritores em inglês. Como critério de inclusão, foram 

escolhidos os artigos que se reportavam ao MAI, IPVM e SWYC e que responderam à 

pergunta norteadora. Como critério de exclusão, foram retiradas reportagens, artigos 

repetidos e que não se referiam aos instrumentos. Todos os artigos selecionados foram 

lidos integralmente. 

RESULTADOS 

 No estudo, foi encontrado um total de 68 estudos com as expressões 

Attachemnt AND “Maternal Attachament Inventory”. Durante a busca, foi feita a leitura 

do resumo de cada artigo, permanecendo 16 estudos que foram lidos integralmente. A 

demanda iniciou-se pela Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS, MEDLINE e IBECS), 

na qual foram identificados 13 artigos, que, com amparo nos critérios de exclusão, foram 

pinçados 12 estudos. Em seguida, localizaram-se dez estudos na base de dados Pubmed, 

todos repetidos. Na Scielo foram encontrados dois estudos, também repetidos, e nos 

periódicos Capes foram encontrados 43 estudos, mas somente 16 condiziam com os 

critérios da pesquisa, sendo 12 repetidos e quatro artigos novos, lidos integralmente. 

 Na busca referente ao SWYC, a pesquisa foi feita com os descritores 

Behavioral AND Screening AND SWYC. Foram encontrados 31 artigos no total, 

retirados os repetidos. Não encaixados nos critérios de inclusão ficaram 11 artigos. 

Também foi encontrada uma tese da Moreira (2016), totalizando 12 estudos, lidos 

integralmente. A busca iniciou-se pela Biblioteca Virtual em Saúde (MEDLINE), da qual 
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se aproveitaram três artigos e todos condiziam com os critérios da pesquisa, enquanto na 

base de dados do Pubmed foram encontrados quatro artigos, sendo três repetidos e um 

para ser lido integralmente. Na Scielo nenhum artigo foi encontrado e, por fim, foi 

realizada a pesquisa na base de periódicos Capes, dividida em duas etapas: na primeira 

foram usados os termos Behavioral AND SWYC e achados dez estudos, sendo quatro 

repetidos, um que não condizia com a pesquisa e cinco lidos integralmente. A segunda 

parte da pesquisa foi feita com os termos Sreenning AND SWYC. Catorze estudos foram 

encontrados, sendo nove repetidos, dois que não serviam e restaram três para leitura.  

Figura I: Fluxograma de seleção e inclusão dos estudos para a revisão. 
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DISCUSSÃO 

 Pesquisas referentes ao Maternal Attachment Inventory (MAI) revelaram 

que, para o uso desse instrumento, é necessário a mãe ser alfabetizada, pois se trata de um 

instrumento de autorrelato, referente aos sentimentos e comportamentos das mães com os 

seus bebês. (20,21) 

 Grande parte dos estudos referentes ao MAI assinalou que o instrumento 

possui alta fidedignidade, boa consistência interna e confiabilidade, servindo para avaliar 

o vínculo da mãe com o filho. (5,6,8,12,13,21,22,23,24) 

 Em contrapartida, Shin e Kim (3), que realizaram um estudos sobre a avaliação 

psicométrica do MAI coreano, perceberam inconsistência no Maternal Attachment 

Inventory coreano, extimaram que o instrumento demonstrou fraqueza na validade e 

confiabilidade, apesar de, em sua maioria, os itens serem internamente consistentes. 

Aqueles que se referem à compreensão das mães de identificar as necessidades de seus 

bebês demonstraram fragilidade, pois mais associados a um alcance de um conhecimento, 

sendo mais cognitivos do que componentes afetivos. Também ficou ressaltado a 

necessidade de mais estudos para testar as propriedades psicométricas. 

 Por conseguinte, Boeckel et al. (4), que realizaram a tradução e adaptação 

cultural do MAI para o IPVM, asseguraram que o IPVM foi consistente para avaliar a 

vinculação das mães de crianças de seis a 13 anos de idade, denotando elevada 

fidedignidade. Também ressaltaram a necessidade de mais pesquisas com este 

instrumento, no Brasil, que possibilitem sua validação. 

 Relativamente ao SWYC, este é havido como um instrumento robusto, de 

triagem para detecção de alteração no desenvolvimento, comportamento e contexto 

familiar de crianças de um a 65 meses É por demais útil na saúde primária e bastante 
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necessário nas pesquisas que envolvem a saúde pública, por serem utilíssimos para 

identificação precoce de riscos na saúde da criança e da família. (18,19,25,26,27,28,29) 

 Todos os questionários do SWYC evidenciaram parâmetros adequados para 

uso na população brasileira. Além disso, ofereceram índices aceitáveis de validade 

convergente e confiabilidade, fornecendo muitas vantagens em um instrumento de 

triagem do desenvolvimento, sendo considerado de primeiro nível, de acordo com 

Moreira (18), que fez o estudo normativo do “Survey of Wellbeing of Young Children 

(SWYC)” para crianças brasileiras.  

 Por fim, estudos recomendam a necessidade de mais pesquisas para 

comprovação da validade do SWYC, como para disseminação do uso do instrumento 

além da Pediatria de atenção primária (16,19,30) 

 

CONCLUSÃO 

 Em razão da pequena quantidade de estudos sobre o Maternal Attachment 

Inventory (MAI), como também do Inventário de Percepção de Vinculação Materna 

(IPVM), observou-se que são necessárias novas investigações, tanto para avaliar o 

vínculo em todos os estádios do desenvolvimento, como também para o processo de 

validação do instrumento em diversas línguas, inclusive o português.   

 Portanto, o Inventário de Percepção Vincular Materna (IPVM) é um 

instrumento eficaz para identificar áreas de melhoria na relação mãe-filho de crianças de 

seis a 13 anos, podendo ser útil na triagem, atuando de maneira preventiva nessa relação, 

como também para implementação de estratégias interventivas na saúde pública, evitando 
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danos na relação mãe-filho e trazendo maior conscientização e entendimento para as 

mulheres sobre suas relações com os filhos   

 Já o SWYC é havido como um instrumento bastante útil para vigilância do 

desenvolvimento neuropsicomotor, socioemocional e de comportamento, sendo 

provavelmente o instrumento mais relevante para triagem comportamental de crianças 

pequenas e um importante sinalizador do contexto de vida das crianças.  

 Concluiu-se, então, que tanto o SWYC como o IPVM são instrumentos que 

podem ser utilizados em larga escala, são úteis na atenção primária por serem de fácil 

acesso, viáveis, de baixo custo e de simples aplicação. O SWYC possui eficácia técnica 

e precisão diagnostica, enquanto o IPVM tem eficácia técnica, mas impõe-se a realização 

de mais investigações que comprovem sua precisão diagnostica. 

Não há conflito de interesse neste estudo. 
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Produto-4 

O que os pais precisam saber para o desenvolvimento saudável dos filhos. 

 

Os primeiros anos de vida da criança é um etapa que foi descoberta por vários 

pesquisadores, estudiosos e profissionais, como um momento de extrema relevância para 

um desenvolvimento saudável, pois através do bem-estar das crianças pequenas é possível 

prevenir doenças e promover saúde em todas as fases da vida. 

A primeira infância que vai de 0 a 5 anos, é um momento de grandes mudanças, 

sendo-as: físicas, emocionais, cognitivas, de linguagem e de comportamento. No entanto, 

nem todas as crianças conseguem atravessar essas mudanças, necessárias, de uma forma 

positiva. Algumas crianças, podem apresentar dificuldades motora, não conseguindo 

andar ou fazer determinados movimentos, outras podem ter um choro mais excessivo, 

problemas para dormir ou medos desproporcionais, elas também podem apresentar 

dificuldades para se expressarem através da fala ou da escrita, como também dificuldades 

no seu processo de escolarização e por fim, podem ser crianças mais agressivas, violentas, 

isoladas e com problemas de socialização.  

Quando essas dificuldades surgem principalmente na primeira infância é 

necessário que seja feita uma investigação por profissionais capacitados que possam 

atender a criança juntamente com a sua família. Nesses atendimentos é importante que 

identifiquem se a criança está passando por algum problema no desenvolvimento (físico, 

emocional, cognitivo, de linguagem e de comportamento), qual foi a causa do problema 

e qual será o tratamento mais eficaz para essa criança, por meio disso, proporcionando o 
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máximo de bem estar, para que a criança possa se desenvolver da maneira mais saudável 

possível.  

A importância da criança ser atendida juntamente com a família, é porque 

estudiosos da área da saúde, vinculados aos desenvolvimento infantil, perceberam que 

dependendo do que acontece no contexto familiar em que a criança está inserida, 

principalmente nos primeiros ano de vida, pode gerar consequência ao longo da vida. 

Uma vez que, foi detectado, que crianças que vivenciam situações de riscos como: maus 

tratos, abuso, abandono, uso de álcool e droga pelos familiares, violência, separação ou 

divórcio dos pais e morte do cuidador ou familiar, são fatores que contribuem para 

problemas durante o desenvolvimento infantil e que pode ser estender pelo resto da vida. 

Diante disso, iniciou-se investimentos no contexto familiar das crianças de 0 a 5 

anos, como forma de prevenir e intervir em problemas no desenvolvimento das crianças, 

através da minimização da exposição de crianças tão pequenas a situações bastante 

adversas, que favorecem riscos para o seu desenvolvimento. 

Portanto, uma das maneiras de investir na primeira infância, é fortalecer as 

primeiras relações da criança, ressaltando para a mãe ou para o cuidador, a necessidade 

da criança de vivenciar uma relação positiva de cuidados e afetos, pois é através dessa 

relação, construída com qualidade, que a criança terá subsídios para enfrentar desafios na 

vida e conseguir ter um bom desenvolvimento emocional, evitando adoecimentos futuros 

relacionados a saúde mental 

Outra maneira importante de investimentos na primeira infância, é incentivar a 

escolarização da mãe ou cuidador da criança, pois detectou-se que a leitura diária de 

livrinhos infantis realizadas no contexto familiar da criança pode favorecer a um bom 

desempenho cognitivo. 
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Por fim, seria o investimento em tempo para um brincar entre a criança e seus 

familiares, pois além do brincar favorecer a oportunidade da criança se expressar, elaborar 

o mundo real, através da fantasia e da criatividade, este é também um momento de trocas 

afetivas e de estimulações de todo os aspectos do desenvolvimento da criança. 

Diante disso, conclui-se que o investimento na primeira infância, realizado através 

dos cuidados com as crianças, da orientação aos pais, do incentivo à leitura para as 

crianças, e da importância do brincar, são investimentos que propiciam mais retornos 

positivos que em qualquer outro momento da vida. 

 

 


